MINIST ER
Rodziny i Polityki Społecznej

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/

BPD-I.058.10.2021.MW

Pan
prof. Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Szanowny Panie Marszałku,
w związku z oświadczeniem Pana Senatora Jana M. Jackowskiego w sprawie Strategii

Demograficznej 2040, złożonym podczas 26. posiedzenia Senatu RP, uprzejmie informuję.
Pierwszy kierunek interwencji w projekcie Strategii Demograficznej, w celu
szczegółowym 1. Wzmacnianie rodziny, nosi tytuł Zabezpieczenie finansowe rodzin.
Podejmowane w tym obszarze działania mają przyczyniać się do wzmocnienia finansowego
rodzin, tak „…by pojawienie się kolejnych dzieci nie wiązało się z ryzykiem obniżenia
standardu życia lub w skrajnych przypadkach ubóstwa, oraz by rodzice, jako osoby
w największym stopniu wpływające na rozwój dorastających dzieci poprzez swoją
nieodpłatną pracę opiekuńczą i wychowawczą oraz wkład środków finansowych w
utrzymanie dziecka, w większym stopniu partycypowali w korzyściach społecznych i
finansowych przez swoje dzieci w wieku dorosłym”.
Strategia Demograficzna wyznacza kierunek działań do tworzenia prorodzinnego
systemu podatkowego, tak aby przepisy w większym stopniu uwzględniały liczbę dzieci przy
rozliczeniach podatkowych.
Odnosząc się do przedstawionych zagadnień w zakresie właściwości ministra
finansów, funduszy i polityki regionalnej pragnę poinformować, że prowadzone są prace nad
zmianami w systemie podatkowym. Ponadto, w dniu 26 lipca tego roku został upubliczniony
projekt zmian w ustawie PIT1. Można się z nim zapoznać na stronie Rządowego Centrum
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Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, ze
zm.), zwana „ustawą PIT”.

Legislacji w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny”, pod numerem UD2602.
Projekt UD260 przewiduje między innymi podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Po zmianie kwota wolna od podatku osiągnie poziom 30 tys. zł. Jest to blisko 10-krotny
wzrost w stosunku do roku 2016 r., w którym kwota wolna wynosiła około 3,1 tys. zł. Z
kwoty wolnej w wysokości 30 tys. zł będą korzystali wszyscy podatnicy, którzy obliczają
podatek według skali podatkowej, tj. bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów.
Ponadto, będzie ona stosowana już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek.
Dzięki tej zmianie osoby fizyczne o miesięcznej podstawie opodatkowania
nieprzekraczającej 2,5 tys. zł, tj. o rocznej podstawie opodatkowania do 30 tys. zł, w ogóle nie
zapłacą podatku obliczanego według skali podatkowej.
Podkreślić też należy, że spektakularna podwyżka kwoty wolnej od podatku do 30
tys. zł nie wiąże się z likwidacją dotychczasowych preferencji dla rodzin, w tym osób
posiadających dzieci.
Nadal ze zwolnienia od podatku korzystać będą między innymi: (1) świadczenia
rodzinne, (2) dodatki rodzinne, (3) zasiłki dla opiekunów osób, którym przysługiwało
świadczenie pielęgnacyjne do dnia 1 lipca 2013 r., (4) świadczenia pieniężne otrzymane w
przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, (5) zasiłki porodowe, (6) świadczenie
wychowawcze 500+, (7) jednorazowe świadczenie otrzymane na podstawie ustawy o
wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, (8) jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia
dziecka wypłacane z funduszów związków zawodowych, (9) zwrot kosztów z tytułu opieki
nad dzieckiem lub osobą zależną, finansowane z budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, Funduszu Pracy lub z budżetu Unii Europejskiej, (10) świadczenia
z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych związane z pobytem dzieci w żłobkach,
klubach dziecięcych lub przedszkolach (11) świadczenia ze środków pracodawcy na
sprawowanie opieki nad dzieckiem pracownika przez dziennego opiekuna lub na
uczęszczanie dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do
wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł, na każde dziecko, (12) dopłaty do
zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 z funduszu socjalnego,
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami
wydanymi przez właściwego ministra.
Zgodnie z projektem ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym (projekt oznaczony
numerem UD252) wolne od podatku od przyszłego roku będą również kwoty rodzinnego
kapitału opiekuńczego oraz dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym
lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ustawy o opiece nad dziećmi w wieku
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Link: https://legislacja.gov.pl/projekt/12349409

do lat 3. A wszystko to przy utrzymaniu możliwości preferencyjnego opodatkowania osób
samotnie wychowujących dzieci oraz osób pozostających w związku małżeńskim.
Jednocześnie, w kontekście pytania Pana Senatora pozwolę sobie zauważyć, że ww.
preferencyjne opodatkowanie nie polega na łączeniu dochodów dziecka z dochodami jego
rodzica (w tym rodzica samotnie wychowującego dziecko).
Podatnicy, którzy spełniają warunki do preferencyjnego opodatkowania ich dochodów
na zasadach określonych dla osób samotnie wychowujących dzieci (i wybiorą ten sposób
opodatkowania w zeznaniu podatkowym) określają podatek w podwójnej wysokości podatku
obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci (niezależnie od
liczby wychowywanych dzieci). Liczba wychowywanych dzieci nie jest również
uwzględniana w przypadku małżonków, którzy składają wspólne zeznanie. W tym przypadku
podatek jest określany w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych
dochodów małżonków, w tym również w sytuacji gdy dochód jednego z nich wynosi 0 zł.
Liczba wychowywanych dzieci jest natomiast uwzględniana poprzez zastosowanie ulgi na
dzieci, o której mowa w ustawie PIT3.
Mając na uwadze wysoką obniżkę podatku PIT wynikającą z podwyższenia do 30 tys.
zł kwoty wolnej od podatku oraz do 120 tys. zł progu dochodów, a także obecne zasady
preferencyjnego opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci i
małżeństw, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia
rozwiązania, które umożliwi rodzicom opodatkowanie się wspólnie z dziećmi na „wzór
samotnych rodziców”. Ponadto samotni rodzice nie opodatkowują się wspólnie z dzieckiem
(nie łączą swoich dochodów z dochodami dziecka, z zastrzeżeniem art. 7 ustawy PIT).
Samotni rodzice obliczają podatek, co do zasady, wyłącznie od swoich dochodów.
Odnosząc się z kolei do działań osłonowych dla rodzin wielodzietnych uprzejmie
informuję, iż działaniem tym jest zachowanie w podatku PIT ulgi na dzieci. Ulga ta cieszy się
dużą popularnością. W rozliczeniu rocznym za 2019 r. skorzystało z niej 4 736 990
podatników4, dzięki czemu w sumie w kieszeniach osób posiadających dzieci pozostało
blisko 7 mld zł (6 985 759 tys. zł)5.
Strategia Demograficzna ukierunkowuje także działania w celu wprowadzenia
odpowiednich zmian, tak aby rodzice w większym stopniu partycypowali w korzyściach
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Art. 27f ustawy PIT.
Łączna liczba podatników, tj. dokonujących odliczenia od podatku (liczba osób wykazujących w załączniku
PIT/O odliczenie z tytułu ulgi na dzieci), jak również podatników wnioskujących o zwrot nieodliczonej kwoty
ulgi na dzieci.
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Źródło: „Informacja dotycząca rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 rok”,
Ministerstwo Finansów, 2021 rok.
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finansowych generowanych przez swoje dzieci w wieku dorosłym, jednak na tym etapie prac
nie można jeszcze mówić o szczegółowych rozwiązaniach.
Demografowie zwracają uwagę, że kluczowe jest kompleksowe i trwałe wdrażanie
polityki

prorodzinnej.

Dlatego

wszystkie

realizowane

przedsięwzięcia

wymagają

długofalowych działań dla osiągnięcia wzrostu dzietności, aby zahamować spadek ludności.

Z poważaniem
z up. Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
Barbara Socha
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